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חק לישראל – פרשת מצורע יום ו'
ויקרא פרק יד'

ש ֶדה וְ ִכ ּ ֶפר ַעל הַ ַּביִ ת
חוץ לָ ִעיר אֶ ל ּ ְפנֵי הַ ּ ָ ׂ
)נג( וְ ִׁש ַּלח אֶ ת הַ ִּצ ּפֹר הַ חַ יָּה אֶ ל ִמ ּ
ש ֶדה וְ ִכ ּפֶ ר ַעל הַ ַּביִ ת וְ ָטהֵ ר:
חוץ לָ ִעיר אֶ ל ּ ְפנֵי הַ ּ ָ ׂ
וְ ָטהֵ ר) :נג( וְ ִׁשלַּ ח אֶ ת ַה ִּצ ּפֹר הַ חַ ָיּה אֶ ל ִמ ּ
יתא וְ יִ ְד ּ ֵכי:
יש ַּלח יָת צִ ּפ ֲָרא חַ יְ ָתא ְל ִמ ָּב ָרא ְלקַ ְר ּ ָתא ְלאַ ּ ֵפי חַ ְקלָ א וִ יכַ ּ ַפר ַעל ּ ֵב ָ
)נג( וִ ׁ ַ

ָתק) :נד( זֹאת הַ ּתוֹ ָרה ְלכָ ל נֶגַ ע הַ ָ ּצ ַר ַעת
)נד( זֹאת הַ ּתוֹ ָרה ְלכָ ל נֶגַ ע הַ ָ ּצ ַר ַעת וְ לַ ּנ ֶ
ָתק) :נד( ָ ּדא אוֹ ַריְ ָתא ְלכָ ל ַמ ְכ ּ ַת ׁש ְסגִ ירו ָּתא ו ְּלנִ ְתקָ א:
וְ לַ ּנ ֶ
)נה( ּ ְ
יתא:
ולצָ ַר ַעת הַ ּ ֶבגֶד וְ לַ ָּביִ ת) :נה( וְ ִל ְסגִ ירוּת ְלבו ׁ ָּשא ו ְּלבֵ ָ
ולצָ ַר ַעת הַ ּ ֶב ֶגד וְ לַ ָּביִ ת) :נה( ּ ְ
)נו( וְ לַ שְׂ אֵ ת וְ לַ ּ ַס ּ ַפחַ ת וְ לַ ּ ֶבהָ ֶרת) :נו( וְ לַ שְׂ אֵ ת וְ לַ ּסַ ּפַ חַ ת וְ לַ ּ ֶבהָ ֶרת:

)נו( ו ְּל ַע ְמקָ א ו ְּל ַע ְדיָא

הֲרא:
ו ְּלבַ ָ

צ ָר ַעת) :נז( ְלהוֹ רֹת ְ ּביוֹ ם הַ ּ ָט ֵמא
הר זֹאת ּתוֹ ַרת הַ ָ ּ
וביוֹ ם הַ ּ ָט ֹ
)נז( ְלהוֹ רֹת ְּביוֹ ם הַ ּ ָט ֵמא ּ ְ
צ ָר ַעת) :נז( ְלאַ ָּלפָ א ְּביוֹ ָמא ְמסָ אָ בָ א ו ְּביוֹ ָמא ַד ְכיָא ָ ּדא אוֹ ַריְ ָתא ִ ּד ְסגִ ירו ָּתא:
וביוֹ ם הַ ּ ָטהֹר זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ָ ּ
ְּ
ֶׁ
טו )א( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
משה וְ אֶ ל
ֶׁ
משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
ימר:
ֹשה וְ ִעם אַ הֲ רֹן ְל ֵמ ָ
אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר) :א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

שרוֹ זוֹ בוֹ
יש ִּכי יִ ְהיֶה זָב ִמ ְּב ָ ׂ
יש ִא ׁ
אֲמ ְר ּ ֶתם אֲלֵ הֶ ם ִא ׁ
רו אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ַ
)ב( ַ ּד ְּב ּ
יש ִּכי יִ ְהיֶה זָ ב ִמ ְ ּב ָ ׂשרוֹ זוֹ בוֹ
יש ִא ׁ
רו אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם אֲ לֵ הֶ ם ִא ׁ
ָט ֵמא ּ
הוא) :ב( ַ ּד ְ ּב ּ
הוא:
ָט ֵמא ּ

יה ְמסָ אָ ב הוּא:
יה ּדוֹ בֵ ּ
אֲרי יְ הֵ י ָ ּד ִאיב ִמ ִּבשְׂ ֵר ּ
ימרוּן ְלהוֹ ן גְּ בַ ר גְּ בַ ר ֵ
)ב( ַמ ִ ּליל ּו ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ֵת ְ

שרוֹ ִמ ּזוֹ בוֹ
שרוֹ אֶ ת זוֹ בוֹ אוֹ הֶ ְח ִּתים ְּב ָ ׂ
)ג( וְ זֹאת ִּת ְהיֶה טֻ ְמאָ תוֹ ְּבזוֹ בוֹ ָרר ְּב ָ ׂ
שרוֹ אֶ ת זוֹ בוֹ אוֹ הֶ ְח ִּתים ְ ּב ָ ׂשרוֹ ִמ ּזוֹ בוֹ
טֻ ְמאָ תוֹ ִהוא) :ג( וְ זֹאת ִּת ְהיֶה טֻ ְמאָ תוֹ ְּבזוֹ בוֹ ָרר ְ ּב ָ ׂ
טֻ ְמאָ תוֹ ִהוא:

יה ִהיא:
יה סוֹ ְב ֵת ּ
יה ִמ ּדוֹ בֵ ּ
יה אוֹ חָ ִתים ִּבשְׂ ֵר ּ
יה יָת ּדוֹ בֵ ּ
יה ָרר ִּבשְׂ ֵר ּ
יה ְּבדוֹ בֵ ּ
)ג( וְ ָדא ְּתהֵ י סוֹ ְב ֵת ּ

ֵשב ָעלָ יו יִ ְט ָמא:
ֲשר י ׁ ֵ
)ד( ָּכל הַ ּ ִמ ְׁש ָּכב אֲ ׁ ֶשר יִ ְׁש ַּכב ָעלָ יו הַ זָּב יִ ְט ָמא וְ כָ ל הַ ְּכ ִלי א ׁ ֶ
ֵשב ָעלָ יו יִ ְט ָמא:
ֲשר יִ ְׁש ַּכב ָעלָ יו הַ זָ ּב יִ ְט ָמא וְ כָ ל הַ ְּכ ִלי אֲ ׁ ֶשר י ׁ ֵ
)ד( ָּכל הַ ּ ִמ ְׁש ָּכב א ׁ ֶ

)ד( ָּכל

ֵיתב עֲ לוֹ ִהי יְ הֵ י ְמסָ אָ ב:
ִמ ְׁש ְּכבָ א ִ ּדי יִ ְׁשכּ וּב עֲ לוֹ ִהי ּדוֹ בָ נָא יְ הֵ י ְמסָ אָ ב וְ כָ ל ָמנָא ְדי ֵ
)ה (

ֲשר יִ ּגַ ע ְּב ִמ ְׁש ָּכבוֹ יְ כַ ֵּבס ְּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב:
יש א ׁ ֶ
וְ ִא ׁ

יש ֲא ׁ ֶשר יִ ּגַ ע ְ ּב ִמ ְׁש ָּכבוֹ יְ כַ ּ ֵבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב:
וְ ִא ׁ

)ה(

)ה( וּגְ בַ ר ִ ּדי יִ ְק ַרב

יה יְ צַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ י ְַסחֵ י ְב ַמ ּיָא וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:
בּ ִמ ְׁש ְּכבֵ ּ

מא ַעד הָ ָע ֶרב) :ו( וְ הַ ּנֹג ֵַע ִּב ְב ַ ׂשר
שר הַ ּזָב יְ כַ ֵּבס ְּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵ
)ו( וְ הַ ּנֹגֵ ַע ִּב ְב ַ ׂ
ֵיתב עֲ לוֹ ִהי ּדוֹ בָ נָא יְ צַ ַּבע
ֵיתב ַעל ָמנָא ְ ּדי ֵ
מא ַעד הָ ָע ֶרב) :ו( ו ְּדי ֵ
הַ זָּב יְ כַ ּ ֵבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵ
ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ ַי ְסחֵ י ְב ַמ ּיָא וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:

מא ַעד הָ ָע ֶרב) :ז( וְ הַ ּנֹג ֵַע ִּב ְב ַ ׂשר
שר הַ ּזָב יְ כַ ֵּבס ְּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵ
)ז( וְ הַ ּנֹגֵ ַע ִּב ְב ַ ׂ
הַ זָּב יְ כַ ּ ֵבס ְּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵ
מא ַעד הָ ָע ֶרב) :ז( ו ְּדיִ ְק ַרב ִּב ְבסַ ר ּדוֹ בָ נָא יְ צַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ י ְַסחֵ י ְב ַמ ָ ּיא
וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:

)ח( וְ ִכי ָירֹק הַ ז ָּב ַּב ּטָ הוֹ ר וְ ִכ ּ ֶבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב) :ח( וְ ִכי ָירֹק
הַ זָּב ַּב ּ ָטהוֹ ר וְ ִכ ּ ֶבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָטמֵ א ַעד הָ ָע ֶרב:

אֲרי יֵרוֹ ק ּדוֹ בָ נָא ְּב ַד ְכיָא וִ יצַ ַּבע
)ח( וַ ֵ

ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ ַי ְסחֵ י ְב ַמ ּיָא וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:

ֲשר יִ ְר ּ ַכב ָעלָ יו הַ זָּב יִ ְט ָמא) :ט( וְ כָ ל הַ ּמֶ ְר ָּכב אֲ ׁ ֶשר יִ ְר ַּכב ָעלָ יו הַ זָ ּב
)ט( וְ כָ ל הַ ּ ֶמ ְר ָּכב א ׁ ֶ
יִ ְט ָמא) :ט( וְ כָ ל ֶמ ְר ְּכבָ א ִ ּדי יִ ְרכּ וּב עֲ לוֹ ִהי ּדוֹ בָ נָא יְ הֵ י ְמסָ אָ ב:

ֹגֵע ְּב ֹכל אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיֶה ַת ְח ּ ָתיו יִ ְט ָמא ַעד הָ ָע ֶרב וְ הַ ּנוֹ ֵׂשא אוֹ ָתם יְ כַ ּ ֵבס
)י( וְ כָ ל הַ ּנ ַ
ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ טָ ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב) :י( וְ כָ ל הַ ּנֹג ֵַע ְ ּבכֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶה ַת ְח ּ ָתיו יִ ְט ָמא ַעד
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מא ַעד הָ ָע ֶרב) :י( וְ כָ ל ְ ּדיִ ְק ַרב ְּבכֹ ל ִ ּדי יְ הֵ י
הָ ָע ֶרב וְ הַ ּנוֹ ֵ ׂשא אוֹ ָתם יְ כַ ּ ֵבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵ
ְתחוֹ תוֹ ִהי יְ הֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא ו ְּדיִ טוֹ ל י ְָתהוֹ ן יְ צַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ י ְַסחֵ י ְב ַמיָּא וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:

ֲשר יִ ּגַ ע בּ וֹ הַ זָ ּב וְ י ָָדיו לֹא ׁ ָש ַטף ַּב ּ ָמיִ ם וְ ִכ ּ ֶבס ְּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם
)יא( וְ ֹכל א ׁ ֶ
וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב) :יא( וְ ֹכל אֲ ׁ ֶשר יִ ּגַ ע בּ וֹ הַ זָ ּב וְ יָ ָדיו לֹא ׁ ָש ַטף ַּב ּ ָמיִ ם וְ ִכ ּ ֶבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ
ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב:

יה ּדוֹ בָ נָא וִ ידוֹ ִהי לָ א ְׁש ַטף ְּב ַמ ּיָא וִ יצַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ י ְַסחֵ י
)יא( וְ ֹכל ִ ּדי יִ ְק ַרב ּ ֵב ּ

ְב ַמ ּיָא וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:

ֲשר יִ ּגַ ע בּ וֹ הַ זָּב יִ ּ ׁ ָשבֵ ר וְ כָ ל ְּכ ִלי ֵעץ יִ ּ ׁ ָ
וכ ִלי חֶ ֶרשׂ א ׁ ֶ
)יב( ּ ְ
וכ ִלי חֶ ֶרשׂ
שטֵ ף ַּב ּ ָמיִ ם) :יב( ּ ְ
ּ
ּ
יה ּדוֹ בָ נָא יִ ּ ָתבַ ר וְ כָ ל
שטֵ ף ַּב ּ ָמיִ ם) :יב( ו ַּמאן ַ ּדחֲסַ ף ִ ּדי יִ ְק ַרב ּ ֵב ּ
ֲשר יִ גַ ע בּ וֹ הַ זָ ב יִ ּ ׁ ָשבֵ ר וְ כָ ל ְּכ ִלי ֵעץ יִ ּ ׁ ָ
א ֶׁ
ַמאן ְ ּדאָ ע יִ ְׁש ּ ַת ּ ַטף ְּב ַמ ּיָא:

)יג( וְ ִכי יִ ְטהַ ר הַ ּזָב ִמ ּזוֹ בוֹ וְ סָ פַ ר לוֹ ִׁש ְב ַעת י ִָמים ְל ָטהֳ ָרתוֹ וְ כִ ּ ֶבס ְּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ
שרוֹ ְ ּב ַמיִ ם חַ יִ ּים וְ ָטהֵ ר) :יג( וְ ִכי יִ ְטהַ ר הַ ּזָב ִמ ּזוֹ בוֹ וְ סָ פַ ר לוֹ ִׁש ְב ַעת יָ ִמים ְל ָטהֳ ָרתוֹ
ְּב ָ ׂ
וְ ִכ ּ ֶבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ְ ּב ָ ׂ
יה ִׁש ְב ַעת יוֹ ִמין
יה וְ יִ ְמנֵי לֵ ּ
אֲרי יִ ְד ּ ֵכי ּדוֹ בָ נָא ִמ ּדוֹ בֵ ּ
שרוֹ ְ ּב ַמיִ ם חַ יִ ּים וְ ָטהֵ ר) :יג( וַ ֵ
יה ְּב ֵמי ַמבּ ו ַּע וְ יִ ְד ּ ֵכי:
יה וִ יצַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ י ְַסחֵ י ִבשְׂ ֵר ּ
ְל ָדכו ֵּת ּ

)יד( ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י יִ ּקַ ח לוֹ ְׁש ּ ֵתי תֹ ִרים אוֹ ְׁשנֵי ְּבנֵי יוֹ נָה ּובָ א ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה אֶ ל
ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ּונְ ָתנָם אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן) :יד( ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י יִ ּקַ ח לוֹ ְׁש ּ ֵתי תֹ ִרים אוֹ ְׁשנֵי ְ ּבנֵי
יוֹ נָה ּובָ א ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֶ ל ּפֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ּונְ ָתנָם אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן) :יד( ו ְּביוֹ ָמא ְת ִמינָאָ ה יִ ּ ַסב לֵ יהּ
קֳדם יְ ָי ִל ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וְ יִ ְּתנִ ּנוּן ְלכַ הֲ נָא:
ֵיתי לָ ָ
ּ ַת ְר ּ ֵתין ׁ ַש ְפנִ ינִ ין אוֹ ְת ֵרין ְּבנֵי יוֹ נָה וְ י ֵ

)טו( וְ ָע ָ ׂשה אֹ ָתם הַ כּ ֹהֵ ן אֶ חָ ד חַ ּ ָטאת וְ הָ אֶ חָ ד עֹלָ ה וְ ִכ ּ ֶפר ָעלָ יו הַ כּ ֹהֵ ן ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה
שה אֹ ָתם הַ כּ ֹהֵ ן אֶ חָ ד חַ ּ ָטאת וְ ָהאֶ חָ ד עֹלָ ה וְ ִכ ּפֶ ר ָעלָ יו ַהכּ ֹהֵ ן ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה
ִמ ּזוֹ בוֹ ) :טו( וְ ָע ָ ׂ
ִמ ּזוֹ בוֹ :

יה:
קֳדם יְ ָי ִמ ּדוֹ בֵ ּ
אתא וְ חַ ד עֲ לָ ָתא וִ יכַ ּ ֵפר עֲ לוֹ ִהי ַּכהֲ נָא ָ
)טו( וְ י ְַע ּ ֵבד ָי ְתהוֹ ן ַּכהֲ נָא חַ ד חַ ּ ָט ָ

שרוֹ וְ ָט ֵמא ַעד
נו ִׁש ְכבַ ת ז ַָרע וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם אֶ ת ָּכל ְּב ָ ׂ
)טז( וְ ִא ׁ
יש ִּכי ֵתצֵ א ִמ ּ ֶמ ּ ּ
שרוֹ וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב:
נו ִׁש ְכבַ ת זָ ַרע וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם אֶ ת ָּכל ְ ּב ָ ׂ
יש ִּכי ֵתצֵ א ִמ ּ ֶמ ּ ּ
הָ ָע ֶרב) :טז( וְ ִא ׁ
יה וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:
ֵיה ִׁש ְכבַ ת ז ְַר ָעא וְ י ְַסחֵ י ְב ַמ ּיָא יָת ָּכל ִּבשְׂ ֵר ּ
)טז( וּגְ בַ ר אֲ ֵרי ִת ּפוֹ ק ִמ ּנ ּ

)יז( וְ כָ ל ּ ֶבגֶד וְ כָ ל עוֹ ר אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיֶה ָעלָ יו ִׁש ְכבַ ת ז ַָרע וְ כֻ ַּבס ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד
הָ ָע ֶרב) :יז( וְ כָ ל ּ ֶבגֶד וְ כָ ל עוֹ ר אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיֶה ָעלָ יו ִׁש ְכבַ ת זָ ַרע וְ כֻ ַּבס ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב:
)יז( וְ כָ ל ְלבו ּׁש וְ כָ ל ְמ ׁ ַש ְך ִ ּדי יְ הֵ י עֲ לוֹ ִהי ִׁש ְכבַ ת ז ְַר ָעא וְ יִ צְ ַט ַּבע ְּב ַמ ּיָא וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:

) יח(

או ַעד הָ ָע ֶרב:
ֲשר יִ ְׁש ַּכב ִא ׁ
וְ ִא ּ ׁ ָשה א ׁ ֶ
ֲצו בַ ּ ַמיִ ם וְ ָט ְמ ּ
יש אֹ ָת ּה ִׁש ְכבַ ת ז ַָרע וְ ָרח ּ

או ַעד הָ ָע ֶרב:
)יח( וְ ִא ּ ׁ ָשה אֲ ׁ ֶשר יִ ְׁש ַּכב ִא ׁ
צו בַ ּ ַמיִ ם וְ ָט ְמ ּ
יש אֹ ָת ּה ִׁש ְכבַ ת זָ ַרע וְ ָר ֲח ּ

)יח( וְ ִא ְּת ָתא ִ ּדי

יִ ְׁשכּ וּב גְּ בַ ר י ַָת ּה ִׁש ְכבַ ת ז ְַר ָעא וְ י ְַסחוּן ְּב ַמ ּיָא וְ יִ ְסאֲ בוּן ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:

ש ָר ּה ִׁש ְב ַעת י ִָמים ִּת ְהיֶה ְבנִ ָ ּד ָת ּה
)יט( וְ ִא ּ ׁ ָשה ִּכי ִת ְהיֶה זָבָ ה ָ ּדם יִ ְהיֶה זֹבָ ּה ִּב ְב ָ ׂ
ש ָר ּה
וְ כָ ל הַ ּנֹגֵ ַע ָּבהּ יִ ְט ָמא ַעד הָ ָע ֶרב) :יט( וְ ִא ּ ׁ ָשה ִּכי ִת ְהיֶה זָ בָ ה ָ ּדם יִ ְהיֶה זֹבָ ּה ִ ּב ְב ָ ׂ
אֲרי ְתהֵ י ָדיְ בָ א ָ ּדם יְ הֵ י
ִׁש ְב ַעת יָ ִמים ִּת ְהיֶה ְבנִ ָ ּד ָת ּה וְ כָ ל הַ ּנֹג ֵַע ָּב ּה יִ ְט ָמא ַעד הָ ָע ֶרב) :יט( וְ ִא ְּת ָתא ֵ
דוֹ בַ ּה ְּב ִבשְׂ ַר ּה ִׁש ְב ָעא יוֹ ִמין ְּתהֵ י ְב ִריחוּקַ ּה וְ כָ ל ְ ּדיִ ְק ַרב ַּב ּה יְ הֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:

שב ָעלָ יו יִ ְט ָמא) :כ( וְ כֹל
)כ( וְ כֹל אֲ ׁ ֶשר ִּת ְׁש ַּכב ָעלָ יו ְּבנִ ָ ּד ָת ּה יִ ְט ָמא וְ כֹל אֲ ׁ ֶשר ּ ֵת ׁ ֵ
שב ָעלָ יו יִ ְט ָמא) :כ( וְ ֹכל ִ ּדי ִת ְׁשכּ וּב עֲ לוֹ ִהי ְּב ִריחוּקַ ּה
ֲשר ּ ֵת ׁ ֵ
ֲשר ִּת ְׁש ַּכב ָעלָ יו ְּבנִ ָ ּד ָת ּה יִ ְט ָמא וְ כֹל א ׁ ֶ
א ֶׁ
יתב עֲ לוֹ ִהי יְ הֵ י ְמסָ אָ ב:
יְ הֵ י ְמסָ אָ ב וְ כֹ ל ִ ּדי ֵת ֵ

מא ַעד הָ ָע ֶרב) :כא( וְ כָ ל
)כא( וְ כָ ל הַ ּנֹג ֵַע ְּב ִמ ְׁש ָּכבָ ּה יְ כַ ּ ֵבס ְּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵ
מא ַעד הָ ָע ֶרב) ::כא( וְ כָ ל ְ ּדיִ ְק ַרב ְּב ִמ ְׁש ְּכבַ ּה יְ צַ ַּבע
הַ ּנֹג ֵַע ְ ּב ִמ ְׁש ָּכבָ ּה יְ כַ ּ ֵבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵ
ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ ַי ְסחֵ י ְב ַמ ּיָא וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:
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חק לישראל – פרשת מצורע יום ו'
ֲשר ּ ֵת ׁ ֵשב ָעלָ יו יְ כַ ּ ֵבס ְּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד
)כב( וְ כָ ל הַ ּנֹגֵ ַע ְּבכָ ל ְּכ ִלי א ׁ ֶ
הָ ָע ֶרב) :כב( וְ כָ ל הַ ּנֹג ֵַע ְ ּבכָ ל ְּכ ִלי ֲא ׁ ֶשר ּ ֵת ׁ ֵשב ָעלָ יו יְ כַ ּ ֵבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד
הָ ָע ֶרב:

יתב עֲ לוֹ ִהי יְ צַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ י ְַסחֵ י ְב ַמ ּיָא וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:
)כב( וְ כָ ל ְ ּדיִ ְק ַרב ְּבכָ ל ָמנָא ִ ּדי ֵת ֵ

ישבֶ ת ָעלָ יו ְּבנָגְ עוֹ בוֹ יִ ְט ָמא
ֲשר ִהוא ׁ ֶ
הוא אוֹ ַעל הַ ְּכ ִלי א ׁ ֶ
)כג( וְ ִאם ַעל הַ ּ ִמ ְׁש ָּכב ּ
ישבֶ ת ָעלָ יו ְ ּבנָגְ עוֹ בוֹ
הוא אוֹ ַעל הַ ְּכ ִלי אֲ ׁ ֶשר ִהוא ׁ ֶ
ַעד הָ ָע ֶרב) :כג( וְ ִאם ַעל הַ ּ ִמ ְׁש ָּכב ּ
יִ ְט ָמא ַעד הָ ָע ֶרב:

יה יְ הֵ י ְמסָ אָ ב
יה ּ ֵב ּ
)כג( וְ ִאם ַעל ִמ ְׁש ְּכבָ א הוּא אוֹ ַעל ָמנָא ִ ּדי ִהיא י ְָתבָ א עֲ לוֹ ִהי ְּב ִמ ְק ְרבֵ ּ

ַעד ַר ְמ ׁ ָשא

ות ִהי נִ ָ ּד ָת ּה ָעלָ יו וְ ָט ֵמא ִׁש ְב ַעת י ִָמים וְ כָ ל
יש אֹ ָת ּה ּ ְ
)כד( וְ ִאם ׁ ָשכֹב יִ ְׁש ַּכב ִא ׁ
ות ִהי נִ ָ ּד ָת ּה ָעלָ יו
יש אֹ ָת ּה ּ ְ
שר יִ ְׁש ּ ַכב ָעלָ יו יִ ְט ָמא) :כד( וְ ִאם ׁ ָש ֹכב יִ ְׁש ַּכב ִא ׁ
הַ ּ ִמ ְׁש ָּכב אֲ ׁ ֶ
שר יִ ְׁש ַּכב ָעלָ יו יִ ְט ָמא) :כד( וְ ִאם ִמ ְׁש ַּכב יִ ְׁשכּ וּב גְּ בַ ר י ַָת ּה ו ְּתהֵ י
יָמים וְ כָ ל הַ ּ ִמ ְׁש ָּכב אֲ ׁ ֶ
וְ ָטמֵ א ִׁש ְב ַעת ִ
ִרחוּקַ ּה עֲ לוֹ ִהי וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ִׁש ְב ַעת יוֹ ִמין וְ כָ ל ִמ ְׁש ְּכבָ א ִ ּדי יִ ְׁש ּכוּב עֲ לוֹ ִהי יְ הֵ י ְמסָ אָ ב:

זוב ַעל נִ ָ ּד ָת ּה
ָזוב זוֹ ב ָ ּד ָמ ּה י ִָמים ַר ִּבים ְּבלֹא ֶעת נִ ָ ּד ָת ּה אוֹ ִכי ָת ּ
)כה( וְ ִא ּ ׁ ָשה ִּכי י ּ
זוב זוֹ ב ָ ּד ָמ ּה
ימי נִ ָ ּד ָת ּה ִּת ְהיֶה ְט ֵ
ָּכל יְ ֵמי זוֹ ב טֻ ְמאָ ָת ּה ִּכ ֵ
מאָ ה ִהוא) :כה( וְ ִא ּ ׁ ָשה ִּכי יָ ּ
ימי נִ ָ ּד ָת ּה ִּת ְהיֶה
זוב ַעל נִ ָ ּד ָת ּה ָּכל יְ מֵ י זוֹ ב טֻ ְמאָ ָת ּה ִּכ ֵ
יָ ִמים ַר ִ ּבים ְ ּבלֹא עֶ ת נִ ָ ּד ָת ּה אוֹ ִכי ָת ּ
ּ
אֲרי ְתדוּב ַעל ִרחוּקַ ּה ָּכל
יאין ְּבלָ א ִע ַ ּדן ִרחוּקַ ּה אוֹ ֵ
אֲרי יְ דוּב ּדוֹ ב ְ ּד ַמ ּה יוֹ ִמין סַ גִ ִ
ְטמֵ אָ ה ִהוא) :כה( וְ ִא ְּת ָתא ֵ
יה ִרחוּקַ ּה ְּתהֵ י ְמסָ אֳ בָ א ִהיא:
יוֹ ֵמי ּדוֹ ב סוֹ ְב ַת ּה ְּכיוֹ ֵמ ּ

ֲשר ִּת ְׁש ַּכב ָעלָ יו ָּכל יְ ֵמי זוֹ בָ ּה ְּכ ִמ ְׁש ַּכב נִ ָ ּד ָת ּה יִ ְהיֶה ָּל ּה וְ כָ ל
)כו( ָּכל הַ ּ ִמ ְׁש ָּכב א ׁ ֶ
ֲשר ִּת ְׁש ַּכב
שב ָעלָ יו ָט ֵמא יִ ְהיֶה ְּכטֻ ְמאַ ת נִ ָ ּד ָת ּה) :כו( ָּכל הַ ּ ִמ ְׁש ָּכב א ׁ ֶ
הַ ְּכ ִלי אֲ ׁ ֶשר ּ ֵת ׁ ֵ
ָעלָ יו ָּכל יְ ֵמי זוֹ בָ ּה ְּכ ִמ ְׁש ַּכב נִ ָ ּד ָת ּה יִ ְהיֶה ּלָ ּה וְ כָ ל הַ ְּכ ִלי אֲ ׁ ֶשר ּ ֵת ׁ ֵשב ָעלָ יו ָט ֵמא יִ ְהיֶה
ְּכטֻ ְמאַ ת נִ ָ ּד ָת ּה) :כו( ָּכל ִמ ְׁש ְּכבָ א ִ ּדי ִת ְׁשכּ וּב עֲ לוֹ ִהי ָּכל יוֹ ֵמי דוֹ בַ ּה ְּכ ִמ ְׁש ַּכב ִרחוּקַ ּה יְ הֵ י לַ ּה וְ כָ ל ָמנָא ִ ּדי
יתב עֲ לוֹ ִהי ְמסָ אָ ב יְ הֵ י ְּכסוֹ אֲ בַ ת ִרחוּקַ ּה:
ֵת ֵ

ֵע ָּבם יִ ְט ָמא וְ ִכ ּ ֶבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב) :כז( וְ כָ ל
)כז( וְ כָ ל הַ ּנוֹ ג ַ
מא ַעד הָ ָע ֶרב) :כז( וְ כָ ל ְ ּדיִ ְק ַרב ְּבהוֹ ן יְ הֵ י ְמסָ אָ ב
הַ ּנוֹ ג ֵַע ָּבם יִ ְט ָמא וְ ִכ ּ ֶבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵ
וִ יצַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ י ְַסחֵ י ְב ַמ ּיָא וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:

ָמים וְ אַ חַ ר ִּת ְטהָ ר) :כח( וְ ִאם ָטהֲ ָרה
)כח( וְ ִאם טָ ֲה ָרה ִמ ּזוֹ בָ הּ וְ סָ ְפ ָרה ָּל ּה ִׁש ְב ַעת י ִ
ִמ ּזוֹ בָ ּה וְ ָס ְפ ָרה לָּ ּה ִׁש ְב ַעת יָ ִמים וְ אַ חַ ר ִּת ְטהָ ר) :כח( וְ ִאם ְ ּד ִכיאַ ת ִמ ּדוֹ בַ ּה וְ ִת ְמנֵי לַ ּה ִׁש ְב ַעת יוֹ ִמין
ּובָ ַתר ּ ֵכן ִּת ְד ּ ֵכי:

)כט( ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י ִּת ּקַ ח לָ ּה ְׁש ּ ֵתי תֹ ִרים אוֹ ְׁשנֵי ְּבנֵי יוֹ נָה וְ הֵ ִביאָ ה אוֹ ָתם אֶ ל
הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ל ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד) :כט( ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י ִּת ּקַ ח לָ ּה ְׁש ּ ֵתי תֹ ִרים אוֹ ְׁשנֵי ְ ּבנֵי יוֹ נָה
וְ הֵ ִביאָ ה אוֹ ָתם אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ל ּפֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד) :כט( ו ְּביוֹ ָמא ְת ִמינָאָ ה ִּת ּ ַסב לַ ּה ּ ַת ְר ּ ֵתין ׁ ַש ְפנִ ינִ ין אוֹ
ְּת ֵרין ְּבנֵי יוֹ נָה וְ ַתיְ ִתי י ְָתהוֹ ן ְלוָ ת ַּכהֲ נָא ִל ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:

)ל( וְ ָע ָ ׂשה הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הָ אֶ חָ ד חַ ּ ָטאת וְ אֶ ת הָ אֶ חָ ד עֹלָ ה וְ ִכ ּ ֶפר ָעלֶ יהָ הַ כּ ֹהֵ ן ִל ְפנֵי
שה הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הָ אֶ חָ ד חַ ּ ָטאת וְ אֶ ת ָהאֶ חָ ד עֹלָ ה וְ ִכ ּפֶ ר ָעלֶ יהָ
יְ הֹוָ ה ִמ ּזוֹ ב טֻ ְמאָ ָת ּה) :ל( וְ ָע ָ ׂ
הַ כּ ֹהֵ ן ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ִמ ּזוֹ ב טֻ ְמאָ ָת ּה:

אתא וְ יָת חַ ד עֲ לָ ָתא וִ יכַ ּ ֵפר עֲ לַ ּה ַּכהֲ נָא
)ל( וְ י ְַע ּ ֵבד ַּכהֲ נָא יָת חַ ד חַ ּ ָט ָ

קֳדם יְ ָי ִמ ּדוֹ ב סוֹ ְב ַת ּה:
ָ

תו ְּבטֻ ְמאָ ָתם ְּב ַט ּ ְמאָ ם אֶ ת
)לא( וְ ִהזּ ְַר ּ ֶתם אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּטֻ ְמאָ ָתם וְ לֹא יָמֻ ּ
תו ְ ּבטֻ ְמאָ ָתם
ִמ ְׁש ָּכנִ י אֲ ׁ ֶ
שר ְ ּבתוֹ כָ ם) :לא( וְ ִהזּ ְַר ּתֶ ם אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּטֻ ְמאָ ָתם וְ לֹא ָימֻ ּ
ְּב ַט ּ ְמאָ ם אֶ ת ִמ ְׁש ָּכנִ י אֲ ׁ ֶשר ְ ּבתוֹ כָ ם:

)לא( וְ ַת ְפ ְר ׁשוּן יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּסוֹ אֲ בָ ְתהוֹ ן וְ לָ א יְ מוּתוּן ְּבסוֹ אֲ בָ ְתהוֹ ן

ְּבסָ אָ ְבהוֹ ן יָת ַמ ְׁש ְּכנִ י ִ ּדי בֵ ינֵיהוֹ ן:
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נו ִׁש ְכבַ ת ז ֶַרע ְל ָט ְמאָ ה בָ ּה) :לב( זֹאת ּתוֹ ַרת
)לב( זֹאת ּתוֹ ַרת הַ ּזָב וַ ׁ ֶ
אֲשר ּ ֵתצֵ א ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ֵיה ִׁש ְכבַ ת
נו ִׁש ְכבַ ת ז ֶַרע ְל ָט ְמאָ ה בָ ּה) :לב( ָ ּדא אוֹ ַריְ ָתא ְ ּדדוֹ בָ נָא וְ ִדי ִת ּפוֹ ק ִמ ּנ ּ
הַ זָּב וַ אֲ ׁ ֶשר ּ ֵתצֵ א ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ז ְַר ָעא ְל ִא ְס ּ ָתאָ בָ א בַ ּה:

יש אֲ ׁ ֶשר יִ ְׁש ַּכב ִעם
)לג( וְ הַ ָ ּדוָ ה ְּבנִ ָ ּד ָתהּ וְ הַ זָּב אֶ ת זוֹ בוֹ לַ זָּכָ ר וְ לַ נְּ קֵ בָ ה ּו ְל ִא ׁ
יש אֲ ׁ ֶשר יִ ְׁש ַּכב ִעם ְט ֵמאָ ה:
ול ִא ׁ
מאָ ה) :לג( וְ הַ ָ ּדוָ ה ְ ּבנִ ָ ּד ָת ּה וְ הַ זָ ּב אֶ ת זוֹ בוֹ לַ זָ ּכָ ר וְ לַ נְּ קֵ בָ ה ּ ְ
ְט ֵ
יה ִל ְדכַ ר ו ְּלנ ְֻק ָּבא וְ ִלגְ בַ ר ִ ּדי יִ ְׁשכּ וּב ִעם ְמסָ אָ בָ א:
)לג( וְ ִל ְדסוֹ ְב ָתה ְּב ִריחוּקַ ּה וְ ִל ְד ָד ִאיב יָת ּדוֹ בֵ ּ

רש"י
)נז( להורות ביום וגו' .איזה יום מטהרו
ואיזה יום מטמאו:
)ב( כי יהיה זב  -יכול זב מ"מ יהא טמא
ת"ל מבשרו ולא כל בשרו )ת"כ נדה מג( אחר
שחלק הכתוב בין בשר לבשר זכיתי לדין טמא
בזב וטמא בזבה מה זבה ממקום שהיא
מטמאה טומאה קלה נדה מטמאה טומאה
חמורה זיבה אף הזב ממקום שמטמא טומאה
קלה קרי מטמא טומאה חמורה זיבה :זובו
טמא ) -ת"כ( למד על הטפה שהיא מטמאה
)נדה נה( .זוב דומה למי בצק של שעורין
ודחוי ודומה ללובן ביצה המוזרת שכבת זרע
קשור כלובן ביצה שאינה מוזרת:
)ג( רר  -לשון ריר שזב את בשרו :את זובו -
כמו ריר שיוצא צלול :או החתים  -שיוצא עב
וסותם את פי האמה ונסתם בשרו מטפת זובו
זהו פשוטו ומדרשו )נדה מג( מנה הכתוב
הראשון ראיות שתים וקראו טמא שנא' זב
מבשרו זובו טמא הוא ומנה הכ' השני ראיות
שלש וקראו טמא שנ' טומאתו בזובו רר בשרו
את זובו או החתים בשרו מזובו טומאתו היא
הא כיצד שתים לטומאה והשלישית מזקיקתו
לקרבן:
)ד( כל המשכב  -הראוי למשכב יכול אפי'
מיוחד למלאכה אחרת ת"ל אשר ישכב אשר
שכב לא נאמר אלא אשר ישכב המיוחד תמיד
לכך יצא זה שאומרים לו עמוד ונעשה
מלאכתנו :אשר ישב  -ישב לא נאמר אלא
אשר ישב עליו הזב במיוחד תמיד לכך:
)ה( ואיש אשר יגע במשכבו  -לימד על
המשכב שחמור מן המגע שזה נעשה אב
הטומאה לטמא אדם לטמא בגדים והמגע

שאינו משכב אינו אלא ולד הטומאה ואינו
מטמא אלא אוכלין ומשקין:
)ו( והישב על הכלי ) -ת"כ( אפילו לא נגע
אפי' עשרה כלים זה על זה כולן מטמאין
משום מושב וכן במשכב:
)ח( וכי ירק הזב בטהור ) -ת"כ נדה נה(
ונגע בו או נשאו שהרוק מטמא במשא:
)ט( וכל המרכב  -אע"פ שלא ישב עליו כגון
התפוס של סרגא שקורין ארצו"ן טמא משום
מרכב והאוכף שקורין אליו"ש טמא טומאת
מושב:
)י( וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו ) -ת"כ(
של זב בא ולימד על המרכב שיהא הנוגע בו
טמא ואין טעון כבוס בגדים והוא חומר
במשכב מבמרכב :והנושא אותם  -כל האמור
בענין הזב זובו ורוקו ושכבת זרעו ומימי
רגליו והמשכב והמרכב משאן מטמא אדם
לטמא בגדים:
)יא( וידיו לא שטף במים  -בעוד שלא טבל
מטומאתו ואפילו פסק מזובו וספר שבעה
ומחוסר טבילה מטמא בכל טומאותיו וזה
שהוציא הכתוב טבילת גופו של זב בלשון
שטיפת ידים ללמדך שאין בית הסתרים טעון
ביאת מים אלא אבר הגלוי כמו הידים )ת"כ
נדה סו(:
)יב( וכלי חרש אשר יגע בו הזב  -יכול אפי'
נגע בו מאחוריו וכו' כדאי' בת"כ עד איזהו
מגעו שהוא ככולו הוי אומר זה היסטו:
)יג( וכי יטהר  -כשיפסוק :שבעת ימים
לטהרתו  -שבעת ימים טהורים מטומאת
זיבה שלא יראה זוב וכולן רצופין )נדה סח(:
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)יח( ורחצו במים  -גזירת מלך היא שתטמא
האשה בביאה ואין הטעם משום נוגע בשכבת
זרע שהרי מגע בית הסתרים היא:
)יט( כי תהיה זבה ) -ת"כ( יכול מאחד מכל
איבריה ת"ל )ויקרא כ( והיא גלתה את מקור
דמיה אין דם מטמא אלא הבא מן המקור
)נדה יז( :דם יהיה זובה בבשרה  -אין זובה
קרוי זוב לטמא אא"כ הוא אדום :בנדתה -
כמו )איוב יח( ומתבל ינידוהו שהיא מנודה
ממגע כל אדם :תהיה בנדתה  -אפילו לא
ראתה אלא ראיה ראשונה:
)כג( ואם על המשכב הוא ) -ת"כ( השוכב או
היושב על משכבה או על מושבה אפי' לא
נגע בה אף הוא בדת טומאה האמור במקרא
העליון שטעון כבוס בגדים :על הכלי -
לרבות את המרכב :בנגעו בו יטמא  -אינו
מדבר אלא על המרכב שנתרבה מעל הכלי:
בנגעו בו יטמא  -ואינו טעון כבוס בגדים
שהמרכב אין מגעו מטמא אדם לטמא
בגדים:
)כד( ותהי נדתה עליו ) -ת"כ .נדה לג( יכול
יעלה לרגלה שאם בא עליה בחמישי לנדתה
לא יטמא אלא ג' ימים כמותה ת"ל וטמא

נביא

שבעת ימים ומה ת"ל ותהי נדתה עליו מה
היא מטמאה אדם וכלי חרס אף הוא מטמא
אדם וכלי חרס:
)כה( ימים רבים  -שלשה ימים :בלא עת
נדתה  -אחר שיצאו שבעת ימי נדתה :או כי
תזוב  -את ג' הימים הללו :על נדתה ) -נדה
עג( מופלג מנדתה יום א' זו היא זבה
ומשפטה חרוץ בפרשה זו ולא כדת הנדה שזו
טעונה ספירת ז' נקיים וקרבן והנדה אינה
טעונה ספירת ז' נקיים אלא שבעת ימים
תהיה בנדתה בין רואה בין שאינה רואה
ודרשו בפרשה זו י"א יום שבין סוף נדה
לתחלת נדה שכל שלשה רצופין שתראה באחד
עשר יום הללו תהא זבה:
)לא( והזרתם  -אין נזירה אלא פרישה וכן
)ישעיה א( נזורו אחור וכן )בראשית מח( נזיר
אחיו :ולא ימתו בטמאתם  -הרי הכרת של
מטמא מקדש קרוי מיתה:
)לב( זאת תורת הזב  -בעל ראיה אחת ומהו
תורתו :ואשר תצא ממנו שכבת זרע  -הרי
הוא כבעל קרי טמא טומאת ערב:
)לג( והזב את זובו .בעל שתי ראיות ובעל
שלש ראיות שתורתן מפורשת למעלה:

– מלכים ב' פרק ז'

הו ָמה
רו ִא ׁ
יו ְמצ ָֹר ִעים ּ ֶפ ַתח הַ ּ ׁ ָש ַער וַ יּ ְ
יש אֶ ל ֵרעֵ ּ
ֹאמ ּ
)ג( וְ אַ ְר ָּב ָעה אֲ נ ִָׁשים הָ ּ
נו
נו נָבוֹ א הָ ִעיר וְ הָ ָר ָעב ָּב ִעיר וָ ַמ ְת ּ
נו) :ד( ִאם אָ ַמ ְר ּ
נו י ְֹׁש ִבים ּפֹה ַעד ָמ ְת ּ
אֲ נַחְ ּ
ֻנו נִ ְחיֶה
כו וְ ּ ְ
ׁ ָשם וְ ִאם י ׁ ַ
נִפלָ ה אֶ ל ַמ ֲחנֵה א ֲָרם ִאם יְ חַ יּ ּ
נו וְ ַע ּ ָתה ְל ּ
נו פֹ ה וָ ָמ ְת ּ
ָש ְב ּ
או ַעד ְקצֵ ה
ָקומו בַ ּנ ׁ ֶ
ֶשף לָ בוֹ א אֶ ל ַמ ֲחנֵה א ֲָרם וַ ָיּ ֹב ּ
נו) :ה( וַ יּ ּ ּ
וְ ִאם יְ ִמיתֻ נ ּו וָ ָמ ְת ּ
אֲרם קוֹ ל ֶרכֶ ב
יע אֶ ת ַמ ֲחנֵה ָ
יש) :ו( וַ א ֹדנָי ִה ְׁש ִמ ַ
ַמ ֲחנֵה ֲא ָרם וְ ִה ּנֵה אֵ ין ׁ ָשם ִא ׁ
ְ
נו ֶמלֶ ך יִ שְׂ ָראֵ ל
רו ִא ׁ
סוס קוֹ ל חַ יִ ל ּגָ דוֹ ל וַ ּי ְ
יש אֶ ל אָ ִחיו ִה ּנֵה ָ ׂשכַ ר ָעלֵ י ּ
ֹאמ ּ
קוֹ ל ּ
ֶשף
ָנוסו בַ ּנ ׁ ֶ
ָקומו וַ יּ ּ ּ
ינו) :ז( וַ יּ ּ ּ
אֶ ת ַמ ְלכֵ י הַ ִח ִּתים וְ אֶ ת ַמ ְלכֵ י ִמצְ ַריִ ם לָ בוֹ א ָעלֵ ּ
ֻסו אֶ ל
סוסֵ יהֶ ם וְ אֶ ת ֲחמ ֵֹריהֶ ם הַ ּ ַמ ֲחנֶה ַּכאֲ ׁ ֶשר ִהיא וַ ָיּנ ּ
בו אֶ ת אָ הֳלֵ יהֶ ם וְ אֶ ת ּ
וַ ּי ַַעזְ ּ
ֹאו אֶ ל אֹ הֶ ל אֶ חָ ד
נַפְ ׁ ָשם) :ח( וַ ָיּב ּ
ֹאו הַ ְמ ֹצ ָר ִעים הָ אֵ ֶּלה ַעד ְקצֵ ה הַ ּ ַמ ֲחנֶה וַ ָ ּיב ּ
ֹאו אֶ ל
נו וַ יּ ׁ ֻ
וַ יּ ְ
בו וַ ָ ּיב ּ
ָש ּ
כו וַ יּ ְַט ִמ ּ
או ִמ ּ ׁ ָשם ּ ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב ּובְ גָ ִדים וַ ּי ְֵל ּ
תו וַ יִ ּשְׂ ּ
לו וַ יִ ּ ְׁש ּ ּ
ֹאכ ּ
נו
ֹאמר ּו ִא ׁ
נו) :ט( וַ יּ ְ
הו לֹא כֵ ן אֲ נ ְַח ּ
יש אֶ ל ֵר ֵע ּ
כו וַ יּ ְַט ִמ ּ
או ִמ ּ ׁ ָשם וַ ּי ְֵל ּ
אֹ הֶ ל אַ חֵ ר וַ יִ ּשְׂ ּ
ינו ַעד אוֹ ר הַ בּ ֹקֶ ר
עֹשִׂ ים הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה יוֹ ם ְּבשׂ ָרה
נו ַמ ְח ִׁשים וְ ִח ִּכ ּ
הוא וַ אֲ נ ְַח ּ
ּ
ְ
או אֶ ל ׁש ֵֹער
ֹאו וַ יִ ּ ְק ְר ּ
ידה ּ ֵבית הַ ּ ֶמלֶ ך) :י( וַ ָ ּיב ּ
כו וְ ָנ ֹבאָ ה וְ נַגִּ ָ
נו ָעווֹ ן וְ ַע ּ ָתה ְל ּ
ומצָ אָ ּ
ְּ
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יש וְ קוֹ ל אָ ָדם
אנו אֶ ל ַמ ֲחנֵה א ֲָרם וְ ִה ּנֵה אֵ ין ׁ ָשם ִא ׁ
ידו לָ הֶ ם לֵ אמֹר ָּב ּ
הָ ִעיר וַ ַיּגִּ ּ
ֲשר הֵ ּ ָמה) :יא( וַ יִ ּ ְק ָרא הַ ּ ׁשֹעֲ ִרים
סור וְ אֹ הָ ִלים ַּכא ׁ ֶ
סור וְ הַ חֲמוֹ ר אָ ּ
ִּכי ִאם הַ ּס ּוס אָ ּ
ְ
ידה ּנָא
ֹאמר אֶ ל עֲ בָ ָדיו אַ גִּ ָ
ימה) :יב( וַ יָּקָ ם הַ ּ ֶמלֶ ך לַ יְ לָ ה וַ יּ ֶ
ידו ֵּבית הַ ּ ֶמלֶ ְך ּ ְפנִ ָ
וַ יַּגִּ ּ
או ִמן הַ ּ ַמ ֲחנֶה ְלהֵ חָ בֵ ה
נו ָ
נו וַ יֵּצְ ּ
עו ִּכי ְר ֵע ִבים אֲ נ ְַח ּ
אֲרם י ְָד ּ
לָ כֶ ם אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ָעשׂ ּו לָ ּ
שם חַ יִ ּים וְ אֶ ל הָ ִעיר ָנבֹא) :יג( וַ יּ ַַען
או ִמן הָ ִעיר וְ נִ ְת ּ ְפ ֵ ׂ
בַ ּ ָ ׂ
הש ֶדה }בַ ּ ָ ׂש ֶדה{ לֵ אמֹר ִּכי יֵצְ ּ
רו בָ הּ
וסים הַ נִּ ְׁשאָ ִרים א ׁ ֶ
חו נָא ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ִמן הַ ּס ּ ִ
אֶ חָ ד ֵמעֲ בָ ָדיו וַ יּ ֶ
ֲשר נִ ְׁשאֲ ּ
ֹאמר וְ יִ ְק ּ
ֲשר
ֲרו בָ ּה ִה ּנָם ְּככָ ל הֲמוֹ ן יִ שְׂ ָראֵ ל א ׁ ֶ
ִה ּנָם ְּככָ ל ההֲמוֹ ן }הֲמוֹ ן{ יִ שְׂ ָראֵ ל א ׁ ֶ
ֲשר נִ ְׁשא ּ
ְ
סוסים וַ יִ ּ ְׁשלַ ח הַ ּ ֶמלֶ ך אַ ח ֲֵרי ַמ ֲחנֵה
חו ְׁשנֵי ֶרכֶ ב ּ ִ
מו וְ נִ ְׁש ְלחָ ה וְ נִ ְראֶ ה) :יד( וַ יִ ּ ְק ּ
ּ ָת ּ ּ
ְ
כו אַ ח ֲֵריהֶ ם ַעד הַ יּ ְַר ֵ ּדן וְ ִה ּנֵה כָ ל הַ ֶ ּד ֶרך ְמלֵ אָ ה
כו ּ ְ
או) :טו( וַ ּי ְֵל ּ
ור ּ
אֲ ָרם לֵ אמֹר ְל ּ
דו
יכו א ֲָרם ְּבהחָ ְפזָם } ְּבחָ ְפזָ ם{ וַ ּי ׁ ֻ
ְבגָ ִדים וְ כֵ ִלים א ׁ ֶ
בו הַ ּ ַמ ְלאָ ִכים וַ ַיּגִּ ּ
ָש ּ
ֲשר ִה ְׁש ִל ּ
אתיִ ם
זו אֵ ת ַמ ֲחנֵה ֲא ָרם וַ יְ ִהי ְסאָ ה ֹסלֶ ת ְּב ׁ ֶשקֶ ל וְ סָ ַ
לַ ּ ֶמלֶ ְך) :טז( וַ ּיֵצֵ א הָ ָעם וַ ָ ּי ֹב ּ ּ
נִש ָען ַעל יָדוֹ
ֲשר ְׁ
יש א ׁ ֶ
שְׂ ע ִֹרים ְּב ׁ ֶשקֶ ל ִּכ ְדבַ ר יְ הֹוָ ה) :יז( וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך ִה ְפ ִקיד אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ִל ׁ
יש הָ ֱאל ִֹהים אֲ ׁ ֶשר ִ ּד ֶּבר
אֲשר ִ ּד ּ ֶבר ִא ׁ
הו הָ ָעם ַּב ּ ׁ ַש ַער וַ ָיּמֹת ַּכ ׁ ֶ
ַעל הַ ּ ׁ ַש ַער וַ יִ ּ ְר ְמסֻ ּ
ְ
אתיִ ם
יש הָ ֱאל ִֹהים אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ך לֵ אמֹר סָ ַ
ְּב ֶר ֶדת הַ ּ ֶמלֶ ְך אֵ לָ יו) :יח( וַ יְ ִהי ְּכ ַד ּ ֵבר ִא ׁ
וסאָ ה סֹלֶ ת ְּב ׁ ֶשקֶ ל יִ ְהיֶה ָּכעֵ ת ָמחָ ר ְּב ׁ ַש ַער ׁש ְֹמרוֹ ן) :יט( וַ יּ ַַען
שְׂ ע ִֹרים ְּב ׁ ֶשקֶ ל ּ ְ
ֹשה א ֲֻרבּ וֹ ת ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם הֲיִ ְהיֶה
ֹאמר וְ ִה ּנֵה יְ הֹוָ ה ע ֶׂ
יש הָ ֱאל ִֹהים וַ יּ ַ
יש אֶ ת ִא ׁ
הַ ּ ׁ ָש ִל ׁ
ָ
ָ
סו
ומ ּ ׁ ָשם לֹא תֹ אכֵ ל) :כ( וַ יְ ִהי לוֹ ּ ֵכן וַ יִ ּ ְר ְמ ּ
ֹאמר ִהנְּ ך רֹאֶ ה ְּב ֵעינֶיך ּ ִ
ַּכ ָ ּדבָ ר הַ זֶּה וַ יּ ֶ
אֹ תוֹ הָ ָעם ַּב ּ ׁ ַש ַער וַ ָיּמֹת:

משנה

 -אהלות פרק ב'

ומלוֹ א ַת ְרוָ ד
)א( אֵ לּ ּו ְמ ַט ּ ְמ ִאין ָּבאֹ הֶ ל .הַ ּ ֵמת ,וְ כַ זַּיִ ת ִמן הַ ּ ֵמת ,וְ כַ זַּיִ ת נֶצֶ לְ ּ ,
שר
ָרקָ ב ,הַ ּ ִׁש ְד ָרה ,וְ הַ ּג ְֻל ּגֹלֶ ת ,אֵ בֶ ר ִמן הַ ּ ֵמת וְ אֵ בֶ ר ִמן הַ חַ י ׁ ֶשיּ ֵׁש עֲ לֵ יהֶ ן ָּב ָ ׂ
אוי ,רֹבַ ע עֲ צָ מוֹ ת ֵמרֹב הַ ִּבנְ יָן אוֹ מֵ רֹב הַ ּ ִמנְ יָן ,וְ רֹב ִּבנְ יָנוֹ וְ רֹב ִמנְ יָנוֹ ׁ ֶשל
ָּכ ָר ּ
הוא רֹב ִמנְ יָנוֹ ֵ ,מאָ ה וְ ֶעשְׂ ִרים
ֵמת ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין ָּבהֶ ם רֹבַ עְ ,ט ֵמ ִאיןַּ .כ ּ ָמה ּ
וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה:
רע"ב ) -א( אלו מטמאין באוהל ,המת
וכזית מן המת  -ואי קשיא ,כזית מן המת
מטמא ,מת עצמו לא כל שכן ,הא מלתא
מתרצא בגמרא בנזיר )דף מט( לא נצרכא
אלא לנפל :א( שלא נתקשרו אבריו בגידין
שאין בו כזית בשר :נצל  -בשר המת שנימוח
ונעשה כמין ליחה סרוחה :מלוא תרווד -
כף .ושיעורו מלוא חפניים :רקב  -גופו של
מת כשכלה ליחותו ונעשה כמין עפר .ואין
מלוא תרווד רקב מטמא אלא מן המת שנקבר
ערום בארון של שיש ומכוסה בכיסוי של שיש,

עד שנודע בודאי שאין בו תערובת רקבון של
בגד או של עץ או עפר אחר .אבל מת שנקבר
בכסותו או בארון של עץ או בעפר ,אין לו
רקב .וכן מת שנקבר חסר אבר אין לו רקב:
השדרה והגולגולת  -אע"פ שאין בהם בשר,
מטמאים באוהל ,לפי שצורת אדם ניכרת
בהם ,דכתיב בעצם אדם ,עצם שניכר בו
שהוא של אדם :אבר מן המת ואבר מן החי
 דכתיב )במדבר יט( בחלל חרב או במת,אבר שהבדילתו החרב מן החי הרי הוא כמת:
ורובע עצמות  -רובע הקב של עצמות:
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מרוב המנין או מרוב הבנין  -רבותי פירשו
שהן מועטין מהיות בהן רוב מנין ורוב בנין,
דאע"פ שאין בהם לא רוב המנין ואל רוב
הבנין מטמאין :ורוב בנינו ורוב מנינו  -רוב
בנין הגוף ,או רוב מנין העצמות אע"פ שאינן
רוב בנין הגוף ,מטמאין ,ואע"פ שאין בהם

רובע .ורוב בנינו ,כגון השוקים והירכים
והצלעות ]והשדרה[ .ורוב מנינו ,כגון ראשי
אצבעות הידים והרגלים וכיוצא בהן ,ובלבד
שיהיו מאה ועשרים וחמשה אברים,
מטמאים:

בוסָ ה ִמ ּ ֵמת אֶ חָ דַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרִ ,מ ּ ְׁשנֵי
ור ִב ִ
יעית ָ ּדםְ ּ ,
)ב( ְר ִב ִ
יעית ַ ּדם ְּת ּ
הוא .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים,
ֵמ ִתיםּ ַ ,דם קָ ָטן ׁ ֶש ּיָצָ א כֻ לּ וֹ ַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרָּ ,כל ׁ ֶש ּ
שרוֹ  .וַ חֲכָ ִמים
יעזֶר ְמ ַט ּ ֵמא ִכ ְב ָ ׂ
יעיתַּ .כזַּיִ ת ִר ּ ָמה ּ ֵבין חַ יָּה ּ ֵבין ֵמ ָתהַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
ְר ִב ִ
עורוֹ ָּברֹבַ ע .וַ חֲכָ ִמים ְמ ַטהֲ ִרין.
אֱל ֶ
רופיםַ ,ר ִּבי ִ
ְמ ַטהֲ ִרים .אֵ פֶ ר שְׂ ּ ִ
יעזֶר אוֹ ֵמרִׁ ,ש ּ
ְמלֹא ַת ְרוָ ד וְ עוֹ ד עֲ פַ ר ְקבָ רוֹ תָ ,ט ֵמאַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ְמ ַטהֵ רְ .מלֹא ַת ְרוָ ד ָרקָ ב
ׁ ֶשגְּ בָ לוֹ בַ ּ ַמיִ ם ,אֵ ינוֹ ִחבּ ּור לַ ּטֻ ְמאָ ה:
רע"ב ) -ב( רביעית דם  -שיצא כולו
לאחר מיתה :ורביעית דם תבוסה  -שיצא
מקצת רביעית מחיים ומקצת לאחר מיתה,
ולקמן בפרק ג' ]משנה ה[ מפרש לה :תבוסה
 לשון מתבוססת בדמיך )יחזקאל טו(ורביעית דם שיצא כולו לאחר מיתה.
דאורייתא ,דכתיב במת בנפש .אבל דם
תבוסה אינו אלא מדרבנן ,ותני דאורייתא
ותני דרבנן :ממת אחד  -ולא משני מתים.
קסברי רבנן ,יש אם למסורת ,ועל כל נפשות
מת לא יבוא )ויקרא כא( ,נפשת כתיב חסר:
ר' עקיבא אומר כל משני מתים  -חצי
רביעית ממת זה וחצי רביעית ממת אחר,
מטמא באוהל .דסבר ,יש אם למקרא ,נפשות
מת ,משמע שתי נפשות ושיעור אחד ,מדלא
קאמר נפשות מתים .ואין הלכה כר' עקיבא:
ר' עקיבא אומר כל שהוא  -כשם שטמא
בעצמות רוב מנין ורוב בנין אע"פ שאין בו
רובע הקב שהוא שיעור המיוחד לעצמות ,כך
טמא בדם הקטן שיצא כולו אע"פ שאין בו
רביעית שהוא שיעור המיוחד לדם :וחכמים

אומרים רביעית  -אם אמרת בעצמות
שבידוע שכולו לפניך ,תאמר בדם שאני אומר
נשתייר ממנו טפה כל שהוא ולא יצא כולו.
והלכה כחכמים :כזית רמה  -שנולדה בבשר
המת :מטמא כבשרו  -דרמה היוצאה מן
המת אפילו חיה ,כבשר המת היא חשובה,
משום דאדם מחיים אקרי רמה ,דכתיב )איוב
כה( אף כי אנוש רמה :וחכמים מטהרים -
והלכה כחכמים :אפר שרופים  -אדם שנשרף
ונעשה אפר ולא נתערב בו מאפר עצים,
שיעורו ברובע קב אפר ,ומטמא :וחכמים
מטהרים  -והלכה כחכמים :עפר קברות -
עפר שמעורב בו דם וליחה של מת .ומלוא
תרווד ועוד טמא ,לפי שאי אפשר למלוא
תרווד ועוד ,שלא יהיה בו מלוא תרווד רקב,
דאמר לעיל שהוא טמא .והכא נמי מיירי
במת שנקבר ערום בארון של שיש ,שאין עפר
אחר מעורב בו :ר' שמעון מטהר  -ואין
הלכה כר' שמעון :אינו חבור לטומאה -
ואם האהיל על מקצתו אינו כאילו האהיל על
כולו .וכן לענין מגע )יא(:

שא ,וְ אֵ ינָן ְמ ַט ּ ְמ ִאין ְּבאֹ הֶ לֶ ,עצֶ ם ַּכ ּ ְׂשע ָֹרה ,וְ אֶ ֶרץ
וב ַמ ּ ָ ׂ
)ג( אֵ לּ ּו ְמ ַט ּ ְמ ִאין ְּב ַמ ּגָ ע ּ ְ
אוי,
הָ ַע ּ ִמיםּ ,ובֵ ית הַ ּ ְפ ַרס ,אֵ בֶ ר ִמן הַ ּ ֵמת וְ אֵ בֶ ר ִמן הַ חַ י ׁ ֶשאֵ ין עֲ לֵ יהֶ ן ָּב ָ ׂ
שר ָּכ ָר ּ
הוא חֶ ְסרוֹ ן ַּב ּ ִׁש ְד ָרהֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים,
רוַּ .כ ּ ָמה ּ
הַ ּ ִׁש ְד ָרה וְ הַ ּג ְֻל ּגֹלֶ ת ׁ ֶשחָ סָ ּ
ְׁש ּ ֵתי חֻ ְליוֹ תּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אֲ ִפלּ ּו חֻ ְליָה אֶ חָ תּ .ובַ ּג ְֻל ֹגלֶ תֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי
ָמות.
אוֹ ְמ ִריםִּ ,כ ְמלוֹ א ַמ ְק ֵ ּדחַ ּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשיִ ּ ּנָטֵ ל ִמן הַ חַ י וְ י ּ
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רוַּ ,ב ּקָ ָטן ׁ ֶשל רוֹ ְפ ִאיםִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים,
ְּבאֵ יזֶה ַמ ְק ֵ ּדחַ אָ ְמ ּ
ַּב ּגָ דוֹ ל ׁ ֶשל ִל ְׁש ָּכה:
רע"ב ) -ג( עצם כשעורה מטמא במגע
ובמשא  -דכתיב ]במדבר יט[ ועל הנוגע וגו',
ושם לא נאמר בעצם אדם ,ללמד על עצם
כשעורה שמטמא במגע אע"פ שאינו ניכר
שהוא של אדם .אבל באהל ,אדם כי ימות
באהל כתיב .ובעצם לענין טומאת אוהל
בעינן שיהא ניכר שהוא של אדם ,שהרי
במקום אחר הוא אומר בעצם אדם :וארץ
העמים  -כל חוצה לארץ קרי ארץ העמים.
והכא מיירי בגוש עפר שבא מחוצה לארץ
שהוא מטמא במגע ובמשא ואינו מטמא
באוהל .אבל הנכנס לארץ העמים אפילו לא

נגע ולא נשא כגון שהיה רוכב על סוס ,טמא,
דעל אוירה של ארץ העמים נמי גזרו :בית
הפרס  -שדה שנחרש בה קבר ונשברו עצמות
המת ונדושו בעפר אותה שדה .ופרס מלשון
פרוסה .הלא פרוס לרעב לחמך )ישעיה נח(:
כמה חסרון בשדרה  -ולא יטמא באוהל,
אלא במגע ובמשא :כמלוא מקדח  -מלוא
רוחב הנקב שנוקבין במרצע :כדי שינטל מן
החי וימות  -ושיערו חכמים בחסרון כסלע:
בקטן של רופאים  -במרצע קטן שהרופאים
פותחים בו הנגעים :בגדול של לשכה -
ושיערו חכמים שהוא נהקב כפונדיון:

ובאֹ הֶ ל ,וְ אֵ ינָן ְמ ַט ּ ְמ ִאין ְּב ַמ ּ ָ ׂשאַ .ר ִּבי
)ד( הַ ּגוֹ לֵ ל וְ הַ ּדוֹ פֵ ק ְמ ַט ּ ְמ ִאין ְּב ַמ ּגָ ע ּ ְ
יעזֶר אוֹ ֵמרְ ,מ ַט ּ ְמ ִאין ְּב ַמ ּ ָ ׂשאַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרִ ,אם י ֵׁש ּ ַת ְח ּ ֵתיהֶ ן עֲ פַ ר
אֱל ֶ
ִ
ֶהו הַ ּדוֹ פֵ ק ,אֶ ת
שא .אֵ יז ּ
שא .וְ ִאם לָ או ,אֵ ינָן ְמ ַט ּ ְמ ִאין ְּב ַמ ּ ָ ׂ
ְקבָ רוֹ תְ ,מ ַט ּ ְמ ִאין ְּב ַמ ּ ָ ׂ
ׁ ֶשהַ ּגוֹ לֵ ל נִ ְׁש ָען ָעלָ יו .אֲבָ ל ּדוֹ פֵ ק ּדוֹ ְפ ִקיןָ ,טהוֹ ר:
רע"ב ) -ד( הגולל  -אבן גדולה ורחבה
שסותמים בה פי הקבר מלמעלה .מלשון
וגללו את האבן )בראשית כט( :והדופק  -שתי
אבנים גדולות אחת מצד זה ואחת מצד זה
שהגולל נשען עליהם :מטמאין במגע ובאוהל
 דכתיב )במדבר יט( ]ועל[ הנוגע בעצם אובחלל או במת או בקבר ,מה מת מטמא
במגע ובאוהל ,אף קבר מטמא במגע
ובאוהל :ואינן מטמאין במשא  -דדרשינן וכל

אשר יגע על פני השדה )שם( ,לרבות גולל
ודופק ,וכתיב וכל אשר יגע ,משום מגע הוא
מטמא ואינו מטמא משום משא :אם יש
תחתיהן עפר קברות  -מטמא כשמסיטן,
משום עפר הניסט עמהן דמטמא במשא,
משום תפוסה של מת .והלכה כרבי יהושע:
דופק דופקין  -אצל אבן הדופק מניחין
לפעמים אבן אחרת להחזיקה ואין הגולל
נשען עליה ,והיא נקראת דופק דופקין:

ומלוֹ א ַת ְרוָ ד ָרקָ ב,
רו ְטהוֹ ִריןַּ ,כזַּיִ ת ִמן הַ ּ ֵמת ,וְ כַ זַּיִ ת נֶצֶ לְ ּ ,
)ה( אֵ לּ ּו ׁ ֶש ִאם חָ ְס ּ
יעית ָ ּדם ,וְ ֶעצֶ ם ַּכ ּ ְׂשעוֹ ָרה ,וְ אֵ בֶ ר ִמן הַ חַ י ׁ ֶשחָ סַ ר ַעצְ מוֹ :
ור ִב ִ
ְּ
רע"ב ) -ה( ואלו אם חסרו טהורים -
דלית בהן כשיעור :כזית מן המת  -שכן הוא
תחילת יצירתו של אדם בכזית :ורביעית דם
 הואיל ובתחלת ברייתו של קטן אין בופחות מרביעית דם :ואבר מן החי שחסר
עצמו  -אפילו קולית גדולה שחסר ממנה

עצם כל שהוא ,לא מטמא משום אבר מן
החי .אבל אם חסר מבשרו לעולם הוא
מטמא עד שיחסר מכדי להעלות ארוכה.
ואבר מן המת ,כזית בשר הפורש ממנו נמי
טמא:

יעית ָ ּדם ִמ ּ ְׁשנֵי ֵמ ִתים ,וְ רֹבַ ע עֲ צָ מוֹ ת
ור ִב ִ
)ו( הַ ּ ִׁש ְד ָרה וְ הַ ּג ְֻל ּגֹלֶ ת ִמ ּ ְׁשנֵי ֵמ ִתיםְ ּ ,
ִמ ּ ְׁשנֵי ֵמ ִתים ,וְ אֵ בֶ ר ִמן הַ ּ ֵמת ִמ ּ ְׁשנֵי ֵמ ִתים ,וְ אֵ בֶ ר ִמן הַ חַ י ִמ ּ ְׁשנֵי ֲאנ ִָׁשיםַ ,ר ִּבי
עֲ ִקיבָ א ְמ ַט ּ ֵמא ,וַ חֲכָ ִמים ְמטַ ֲה ִרין:
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רע"ב ) -ו( השדרה והגולגולת משני מתים
 חצי חוליות השדרה ממת זה וחצי חוליותהשדרה ממת אחר .וכן הגולגולת :ואבר מן
החי משני אנשים  -חצי אבר נתלש מחי זה

וחצי אבר כזה נתלש מחי אחר ,ונראין כאבר
אחד :וחכמים מטהרין  -מטומאת אוהל.
אבל מטמאין במגע ובמשא משום עצם
כשעורה .והלכה כחכמים:

נורי
)ז( ֶעצֶ ם ַּכ ּ ְׂשעוֹ ָרה ׁ ֶש ּ ֶנחֱלַ ק ִל ְׁשנַיִ םַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א ְמ ַט ּ ֵמא ,וְ ַר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ּ ִ
רו עֲ צָ מוֹ ת ַּכ ּ ְׂשעוֹ ָרה ,אֶ ָּלא ֶעצֶ ם
ְמ ַטהֵ ר .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ּ ִ
נורי ,לֹא אָ ְמ ּ
קו וְ אֵ ין ְּבכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ֶעצֶ ם ַּכ ּ ְׂשעוֹ ָרהַ ,ר ִּבי
ַּכ ּ ְׂשעוֹ ָרה .רֹבַ ע עֲ צָ מוֹ ת ׁ ֶשנִּ ַ ּד ְק ְ ּד ּ
ִׁש ְמעוֹ ן ְמ ַטהֵ ר ,וַ חֲכָ ִמים ְמ ַט ּ ְמ ִאים .אֵ בֶ ר ִמן הַ חַ י ׁ ֶש ּ ֶנחֱלַ ק ִל ְׁשנַיִ ם ָטהוֹ רַ .ר ִּבי
הוא ָטהוֹ ר:
יוֹ סֵ י ְמ ַט ּ ֵמאּ .ומוֹ ֶדה ׁ ֶש ִאם נִ ּ ַטל חֲצָ ִאים ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ז( שנדקדקו  -שנשחקו .לשון
ושחקת ממנה הדק )שמות ל( :רבי שמעון
מטהר  -מכל טומאה .ואינם מטמאין לא
במגע ולא במשא ולא באוהל :וחכמים
מטמאין  -בשלשתן ,דהא איכא רובע :אבר

גמרא

מן החי שנחלק לשנים טהור  -ואפילו חזר
וחיברו ,דאין חיבורי אדם חיבור :ניטל
חצאים  -שניטל מן החי לחצאים ולא ניטל
ממנו אבר שלם כאחד ,דלא הוה ביה שיעורא
מעולם .ואין הלכה כר' יוסי:

 -נדה דף כ' ע"א

איבעיא להו אין עוכרין אותן ביד אלא בכלי דלא לרמיה בידיה ולעכרינהו
אבל במנא כי עכר ליה בידיה שפיר דמי או דלמא דלא לעכרינהו בידיה
אלא במנא תא שמע כשהוא בודקן אין בודקן אלא בכוס ועדיין תבעי לך
בדיקה בכוס עכירה במאי תיקו כי אתו לקמיה דרבה בר אבוה אמר להו
במקומה שנינו רבי:
רש"י על הגמרא
לא לרמיה בידיה  -לא יתן העפר אל תוך
ידו ויעכור המים בעפר שבידו אע"פ שחוזר
ונותנו בכלי לאחר עכירה :אבל  -אם העפר
בכלי כי עכר להו בידיה באצבע שפיר דמי:
או דלמא לא לעכרינהו בידיה  -כשהמים
בספל לא יעכרם באצבעו אלא בבזך או בכלי

זוהר

אחר :אלא בכוס של זכוכית  -אלמא לא
לירמי עפר במים בכפו ויבדוק :אמר להו
במקומה שנינו  -שאין האדמה דומה לדם
אלא במקומה אבל הביאה במקום אחר
נשתנה מראיתה:

– יתרו דף צב' ע"ב

כורא ְ ּדנ ִָקיט ָּכל ׁ ַשיְ יפֵ י ְ ּד ָע ְל ָמא ִע ָּלאָ ה .אֶ ת
יהוָ ,רזָא ִ ּד ְד ּ ָ
ָזכוֹ ר ָרזָא ִ ּד ְד ּ ָ
כורא ִא ּ
יהו אֶ תְ .לקַ ְ ּד ׁשוֹ ,
יהו לַ יְ לָ ה ,וְ ָדא ִא ּ
יוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבתְ ,לאַ ְס ּגָ אָ ה ַמעֲ לֵ י ׁ ַש ְּב ָתאּ ְ ,ד ִא ּ
ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
הו ַּכ ְדקָ א חֲזִ י:
ישאְ ּ ,
דושה ִמ ּגוֹ ַע ּ ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
יך ְק ּ ׁ ָ
ול ִא ְת ַע ְּט ָרא ְּב ּ
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אֲתר
יה ִׁש ְכחָ ה ְ ּדהָ א לֵ ית ִׁש ְכחָ ה ַּב ָ
ימא ּ ֵב ּ
יה ִׁש ְכחָ ה ,וְ לָ א קַ יְ ּ ָ
אֲתר ְ ּדלֵ ית לֵ ּ
ָזכוֹ רָ ,
אֲתר ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
יך
ָ
ול ַת ּ ָתאִ ,אית ִׁשכְ חָ ה,
ילאְ ּ .
ִּדבְ ִרית ִע ָּלאָ ה ,וְ ָּכל ׁ ֶש ּ ֵכן ְל ֵע ָּ
ְלאַ ְד ְּכ ָרא ,וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב) ,תהלים קט( יִ זָּכֵ ר עֲ וֹ ן אֲ בוֹ ָתיו וְ גוֹ ' .וְ ִאית ּ ַת ּ ָמן ְמ ָמנָן,
ְ ּדאַ ְד ְּכ ָרן ז ְַכיָין ְ ּדבַ ר נ ָׁש ,וְ חוֹ בוֹ י:
יה .זָכוֹ ר.
יהו קָ ֵמ ּ
יהַ ּ .
יהו קָ ֵמ ּ
וְ לֵ ית ִׁש ְכחָ ה קָ ֵמי ּ ֻכ ְר ְסיָיא קַ ִ ּד ׁ ָ
ומאן ִא ּ
ישאַ ,מה ְ ּד ִא ּ
יהו ,וְ ַת ּ ָמן ִא ְתגְּ ִליף ָרזָא ִ ּד ְׁש ָמא
ילאְּ .בגִ ין ְ ּדכ ָֹּלא ָרזָא ִ ּד ְד ּ ָ
וְ ָּכל ׁ ֶש ּ ֵכן ְל ֵע ָּ
כורא ִא ּ
ְ
ֵיה
ול ַת ּ ָתאִ ,אצְ ְט ִריך ְל ִא ְתקַ ְ ּד ׁ ָשאּ ,ובַ ּ ֶמה ִא ְתקַ ָ ּד ׁשְּ .בזָכוֹ רּ ְ ,דהָ א ִמ ּנ ּ
ישא יד"וְ ּ .
קַ ִ ּד ׁ ָ
דושן וְ כָ ל ִּב ְר ָּכאן .וְ ָדאַּ ,כד ִמ ְת ַע ְּט ֵרי ַמעֲ לֵ י ׁ ַש ְּב ָתאַ ,על ַע ּ ָמא
נ ִָטיל ָּכל ִק ּ ּ ׁ ָ
דורא ְ ּדחֶ ְדוָ ה:
וב ִס ּ ּ ָ
עותיןְ ּ ,
ובבָ ּ ִ
ישא ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ תִּ ,בצְ לוֹ ִתין ּ ְ
קַ ִ ּד ׁ ָ
ְ
דושין
ימא ,זָכוֹ ר ,לָ א ִאצְ ְט ִריך ְל ִא ְתקַ ְ ּד ׁ ָשאּ ְ ,דהָ א ִמ ּנֵיהּ נ ְָפ ִקין ָּכל ְק ּ ִׁ
וְ ִאי ּ ֵת ָ
ימ ָמא ,וְ ָדא ִאצְ ְט ִריךְ
ְ
ְּד ָע ְל ָמא .לָ או הָ ִכיּ ְ .דהָ א ָ ּדא ִאצְ ְט ִריך ְל ִא ְתקַ ְ ּד ׁ ָשא ִּב ָ
דושי
דושין נ ְַט ִלין לוֹ ן יִ שְׂ ָראֵ ל ְלבָ ַתר ,וְ ִא ְתקַ ְ ּד ׁ ָשן ְּב ִק ּ ּ ׁ ֵ
יליָא ,וְ כָ ל ְק ּ ִׁ
ְל ִא ְתקַ ְ ּד ׁ ָשא ְּבלֵ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא:
ְ ּד ּ ְ
יך ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ז
)ז( אחד העושה אב מאבות מלאכות או תולדה מן התולדות במזיד חייב כרת ואם באו
עדים נסקל בשוגג חייב חטאת קבועה אם כן מה הפרש יש בין האבות והתולדות אין
ביניהן הפרש אלא לענין הקרבן בלבד שהעושה בשוגג אם עשה אבות הרבה בהעלם
אחד חייב חטאת על כל אב ואב ואם עשה אב ותולדותיו בהעלם אחד אינו חייב אלא
חטאת אחת:
)ח( כיצד הרי שחרש וזרע וקצר בשבת בהעלם אחד חייב שלש חטאות ואפילו עשה
הארבעים חסר אחת בשגגה כגון ששכח שאלו המלאכות אסורות לעשות בשבת חייב
על כל מלאכה ומלאכה חטאת אחת אבל אם טחן וחתך הירק ושף לשון של מתכת
בהעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת שהרי לא עשה אלא אב אחד ותולדותיו וכן
כל כיוצא בזה:
)ט( העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת בהעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת
כיצד הרי שזרע ונטע והבריך והרכיב וזמר בהעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת
שכולן אב אחד הן וכן כל כיוצא בזה:

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סולטנה סוזן מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סולטנה
סוזן מלכה בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

